
Habanos S.A. lança em Varsóvia, como o primeiro do mundo, o 
Hoyo de Monterrey Escogidos 

 

- A bitola Escogidos da marca Hoyo de Monterrey Habanos será vendida exclusivamente pela 
rede internacional de lojas da franquia La Casa del Habano. 

 

- O Hoyo de Monterrey Escogidos será exposto pela Fifth Avenue Products Trading, 
G.M.B.H. em 26 de setembro em Varsóvia 

HAVANA, Cuba, 24 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Habanos, S.A., através de sua 
distribuidora oficial na Alemanha, Áustria e Polônia, a Fifth Avenue Products Trading GmbH, faz a 
apresentação prévia mundial do Hoyo de Monterrey Escogidos, dez Habanos feitos "Totalmente a 
Mano con Tripa Larga" – totalmente à mão com bucha longa, após uma seleção extremamente 
cuidadosa de folhas – a capa, a bucha e o capote nas plantações no distrito de San Juan y 
Martínez*, no coração da região de Vuelta Abajo* em Pinar del Río*, Cuba*. 

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, clique 
em: https://www.multivu.com/players/uk/8409351-habanos-launches-in-warsaw/ 

A apresentação do Hoyo de Monterrey Escogidos está programada para 26 de setembro, em 
Varsóvia. Um evento foi organizado pela Fifth Avenue Products Trading GmbH, com 
o slogan "Hemos sido escogidos – Fomos escolhidos". Durante a apresentação, os convidados 
terão o privilégio de apreciar esse Habano e a chance de desfrutar diversas outras surpresas 
inesperadas. 

O Hoyo de Monterrey Escogidos (bitola calibre 49 x 180 mm de comprimento) será vendido 
exclusivamente através da rede internacional de lojas da franquia La Casa del Habano. Esses 
Habanos foram "escolhidos" especialmente para essa ocasião, homenageando, portanto, o nome da 
bitola, que também se refere às fases agroindustrial e de manufatura no processo de produção do 
charuto, chamado a "Escogida – ou a escolha". Esse produto se distingue por seus processos 
produção e desenvolvimento limitados e meticulosos. 

La Casa del Habano é uma rede internacional de lojas especializadas da franquia, com uma história 
de mais de 25 anos. A primeira loja começou a operar internacionalmente em Cancún, México, em 
1990. 

La Casa del Habano é uma butique de tabaco premium, que se especializa em vender Habanos. Ela 
se caracteriza por prestar o melhor serviço e por dar um atendimento personalizado ao cliente, em 
que os apreciadores da arte de fumar bem podem comprar e experimentar os melhores charutos do 
mundo. La Casa del Habano já se tornou uma família de mais de 140 lojas de luxo, presentes em 65 
países. 

A marca Hoyo de Monterrey nasceu na plantação do mesmo nome em San Juan y Martínez*, no 
coração da região de Vuelta Abajo*. A plantação do Hoyo de Monterrey, uma das mais notórias 
Vegas de Primera, se localiza lá, com a famosa inscrição em sua entrada: "Hoyo de Monterrey, José 
Gener. 1860". Todas as bitolas da marca Hoyo de Monterrey Habanos são feitas "Totalmente a Mano 
con Tripa Larga – totalmente à mão com bucha longa"por especialistas cubanos chamados 
de torcedores (enroladores de charutos), que trabalham diligentemente para atender as expectativas 
dos mais exigentes apreciadores do Habano. 

Fifth Avenue Products Trading, GmbH, é a distribuidora oficial da Habanos, S.A. na Alemanha, 
Áustria e Polônia. 

https://www.multivu.com/players/uk/8409351-habanos-launches-in-warsaw/


* Denominação de origem protegida. 

Recursos gráficos: https://eshare.yr.com/fl/btxL1RbYec 

Para obter mais informações sobre a Habanos, S.A.: 

http://www.habanos.com 

https://www.instagram.com/habanos_oficial/ 

https://twitter.com/Habanos_Oficial 

https://www.youtube.com/channel/UCstGLy96wdZG7eCM4855_DA 

Para obter mais informações: Carla Lladó, Tel:+34932011028, press.habanos@yr.com. 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/748113/Hoyo_de_Monterrey_Escogidos.jpg  
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